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26. oktober 2006 
 
 
 
Frásøgn frá setursráðsfundi nr. 8/2006 
   
Tíð:  Hósdagin 26. oktober 2006,  kl. 13-15.30 
Fundarstaður: Setursskrivstovan 
 
Á fundi: Jóan Pauli Joensen, rektari  

Eivind Weyhe, vararektari og megindeildarráðsf. fyri FMD 
Hans Pauli Joensen, megindeildarráðsf. fyri NVD 
Elin Súsanna Jacobsen, megindeildarráðsf. fyri SSD 
Annika Sølvará, setursskrivari 
 
Til pkt. 3 eisini Eileen Vang og Sára Joensen, deildarskrivarar, Winny í 
Pætursastovu, varasetursskrivari. Randi Durhuus var á skeiðið og kundi tí ikki 
luttaka. 
 

 
 
Dagsskrá: 
 
1. Gjøgnumgongd og góðkenning av 7/2006 setursráðsfundi 5. oktober 2006. 

Góðkend. 
 
 

2. Góðkenning av dagsskrá. Góðkend við ískoyti. 
 
 
Mál at taka støðu til / umrøða: 
 
3. Fíggjarlóg 2007.  (J.nr. 0015-01855). Fundarskjøl: Fíggjarætlan 2007, dagfest 

17.oktober. Meting MSc í Jarðfrøði, dagfest 26. oktober 2006. 
Framrokningarnar vísa, at lønarútreiðslurnar verða munandi hægri í 2007 enn í 2006, 
meðan játtanin hækkar við 300 tkr. Hetta skyldast fleiri viðurskifti, sum vit hava verið 
vitandi um. Til ber ikki til at seta stórvegis nýggj tiltøk í verk við verandi uppskoti til 
játtan. Setursráðið viðgjørdi fíggjarætlanina fyri MSc í jarðfrøði og metti, at talan er 
um eitt sera gott útbúgvingartilboð fyri lutfalsliga fáar pengar, talan er um umleið 200 
tkr í 2007. Mett varð at til bar at gjøgnumføra hesa útbúgvingina innanfyri játtanina í 
uppskoti. Setursráðið samtykti tí at loyva NVD at fara undir MSc í jarðfrøði við 
fyrivarni fyri at FL 07 verður samtykt í verandi líki.  

 
 
4. Samskipan av Granskingardeplinum fyri Økismenning við setrið.  (J.nr. 0013-

01784). Fundarskjal: Bræv frá MMR, dagfest 13.oktober 2006, við áheitan um 
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samskiping ella samanlegging. Rektarin hevur biðið SSD um viðmerkingar til málið. 
Kjak um, hvussu ein samskipan ella samanlegging kann gerast. SSD og rektarin taka 
upp samband við GVØM sum skjótast. 

 
5. Ráðgevandi ráðið fyri Altjóða Skrivstovuna.  Nýggjur limur veljast at umboða 

setrið fyri Zakaris Hansen, sum hevur farloyvi.  (J.nr. 0011-00388). Setursráðið 
valdi Jákup Sørensen sum umboð fyri Setrið, hann er eisini skrivari hjá ráðnum. 

 
 
6. Ársfrágreiðingin 2005. (J.nr. 0018-01690). Seturráðið staðfesti enn einaferð 

trupulleikar við samskiftinum v.v. ársfrágreiðing. Samtykt at øll starvsfólk skrivliga 
skulu lata kunningarfulltrúanum tilfar um útgávur, ráðstevnuluttøkur o.s.fr. í seinasta 
lagi 13. november. Ársfrágreiðingin verður í ár sett upp í PDF at leggja á og prenta frá 
heimasíðuni. 

 
 
7. Kunning frá deildunum o.ø.: 

a. Fundur á Føroyamálsdeildini 18.10.06.  (J.nr. 0011-00011). Einki at leggja 
afturat. 

b. Fundur á Søgu- og Samfelagsdeildini 24.10.06.  (J.nr. 0011-00012). Einki at 
leggja afturat. 

 
 
Avgreiðslumál: 

 
8. Próvdómaragóðkenning.  Eftir tilmæli frá Náttúruvísindadeildini hevur 

Mentamálaráðið góðkent Jónfin Andersen, cand.polyt., systemmennara á 
Cibercity A/S, Keypmannahavn  Innan kunningartøkni.  At staðfesta.   (J.nr. 
0026-01525). Staðfest. 

 
 
9. Góðskrivingar á Søgu- og Samfelagsdeildini.  Deildin mælir til hesar 

góðskrivingar hjá lesandi á B.S.Sc. í stjórnmálafrøði: 
a. Heini í Skorini fær góðskrivað Grundskeið í stjórnmálafrøði 5 ECTS og 

Grundskeið í sosiologi 5 ECTS  fyri ávikavist Politologisk grundkursus 15 
ECTS og Sosiologi 15 ECTS á Københavns Universitet. 

b. Kristoffur Laksá fær góðskrivað Grundskeið í búskaparfrøði 5 ECTS fyri 
Nationaløkonomi frá merkonomútbúgving á Føroya Handilsskúla 
umframt hesi skeið frá somu útbúgving: Virksomhedsøkonomi, Intern 
regnskabsvæsen, Ekstern regnskabsvæsen, Finansiel planlægning og 
investering, Finansiering sum valfrí skeið á 2. og 3. ári á útbúgvingini. 

c. Lena á Ørg fær góðskrivað Grundskeið í stjórnmálafrøði 5 ECTS fyri 
Politologisk instroduktionskursus 10 ECTS á Aarhus Universitet. 

 (J.nr. 0046-01940). Staðfest. 
 
 
Kunningarmál: 
 
10. Unn Patursson, bókavørður, hevur sagt seg úr starvi pr. 1. november 2006. 

Avtala verður gjørd við Landsbókasavnið um avloysara til Herluf Hansen kemur 
aftur úr farloyvi. (J.nr. 0023-01677). Setursráðið staðfesti avgerðina hjá 
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setursskrivaranum og Landsbókavørðinum um at Landsbókasavnið røkir uppgávuna 
móti rokning til farloyvi gongur út. 

 
 
11. Tiltøk hjá Trygdar og Trivnaðarnevndini. (J.nr. 0011-01757). Setursskrivarin 

kunnaði um ymisk tiltøk, sum eru ávegis. Setursráðið tók undir við áheitanini um at 
stuðla starvsfólki, sum tekna min. 3 mánaða felags hald hjá Yndi við 1. mánaða gjaldi.  

 
 
12. Mánaðarjavni ultimo september 2006, nýtsla fyri alt setrið 13.091.300 kr = 68,6% 

av játtanarkarmi uppá 19.070.000 kr.  (J.nr. 0015-01595). 
 
 
13. Frágreiðingar frá lesandi, sum hava fingið námsferðarstuðul í ár: 

a. Frágreiðing frá Àkos István Posta frá arbeiðinum í Føroyum í summar 
b. Bachelor-uppgáva Freia Maria Flachs/Marita Súsanna Guttesen, Institut 

for Statskundskab, Københavns Universitet  Det færøske Selv og 
konstruktionen af de Andre – en poststrukturalistisk analyse.  Freia Maria 
Flachs fekk námsferðarstuðul. 

(J.nr. 0071-01587). 
 
 
14. Ársfrágreiðingar: 

a. Heilsulýsing Landslæknans 2005. 
b. Aarhus Universitet 2005. 

 
 
Frágreiðing: Annika Sølvará 


	Fróðskaparsetur Føroya
	Frásøgn frá setursráðsfundi nr. 8/2006

